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„Spolupráce vysokých škol při tvorbě
standardizovaných multimediálních vzdělávacích 

pomůcek“
Pokračující projekt spolupráce šesti českých univerzit
Od r. 2004
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Hradec Králové
Slezská univerzita v Opavě
Od r. 2005
Univerzita Karlova v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Západočeská univerzita v Plzni
Cíl projektu:
Zlevnění, zkvalitnění a zefektivnění tvorby vzdělávacích zdrojů

tvorba oborových digitálních knihoven a jejich zpřístupnění na Internetu
tvorba portálů

Cíl pro rok 2006:
Tvorba 9 oborových knihoven – Matematika, Geografie, Fyzika, Chemie, ICT, 

Ekonomika, Stavebnictví, Strojírenství, Lékařství

3 instance knihovny Dilleo

3556 objektů



Tvorba oborové knihovny 
Lékařství

Způsob zařazování zdrojů dle:
- oboru
- typu zdroje
- kvality zdroje

Způsob indexování
Použitá knihovna
Popisové standardy
Propojení

- knihovna Casemed
- jednotná vstupní brána - Edu Brána

Využití
- zdroj pro přípravu výuky
- zdroj pro studenty



Obory



Typy zařazovaných zdrojů

• Kazuistiky / případová studie
• Doporučené postupy
• Obrázky / obrázek
• Testy/kvízy / procvičování
• Učebnice / kniha/E-kniha
• Komplexní zdroj

Kategorie výukových zdrojů Citmed Kategorie výukových zdrojů SMVP 



Aset Prvotní média: obrázky, části textu, zvukové klipy, animace, aplety aj.
Informační
objekt

Úryvek textu, webová stránka(y), aplet aj., které obsahují určitou 
informací. Informační objekt může vysvětlit pojetí, objasnit princip 
nebo postup. Samostatná cvičení jsou často považována za 
informační objekty.

Vzdělávací
objekt

Souhrn informačních objektů, které jsou sestaveny za účelem dosažení
určitého vzdělávacího cíle.

Vzdělávací
komponenta

Vzdělávací komponenta je obecným pojmem označujícím např. lekce a 
kurzy, které se vyznačují tím, že mají více konkrétních vzdělávacích 
cílů a skládají se z většího počtu vzdělávacích objektů.

Vzdělávací
prostředí

“Vzdělávací prostředí” je výraz pro kombinaci obsahu a technologie, 
s nimiž studující pracují. Kurz vytvořený v systému pro řízení kurzu 
(Course Management System – CMS) je tedy vzdělávací
komponentou, ale kurz umístěný do fungujícího systému pro řízení
kurzu (CMS) v určité organizaci, kde se používá určitý způsob 
zápisu studentů, podpory uživatelů, typ knihovnického výpůjčního 
systému atd., již představuje vzdělávací prostředí.

Úrovně granularity



Hodnocení kvality

Rankmed

Citmed

Odborná recenze

Citovanost
Loga kvality

Freiburská kriteria

prezentace: rychlost načtení, rozsah 
odkazů, pokrytí obrazovky, jednotný 
vzhled, 

navigace: počet kroků, zpětné odkazy, 
zvýraznění odkazů, identifikace nových 
odkazů, mapa sajtu

funkce: cizojazyčné verze, vyhledávání, 
dostupnost, metadata, alternativní text 
věrohodnost: autor, datum, aktualizace, 
bezchybnost HTML, neaktivní odkazy 

Hodnocení odborníků příslušného oboru



Rankmed www.rankmed.cz



Knihovna Citmed www.citmed.cz

Zpětná citace vyjadřuje celkový počet odkazů na daný zdroj internetu, 
vyhodnocený za standardních podmínek:

• posuzován celkový počet odkazů na daný zdroj v rámci celého internetu 
• standardní dotaz na odkazy na daný zdroj - je trvale užívána databáze Google 
• vyloučení samocitace - jsou eliminovány odkazy na daný dokument z téže 

domény 
• vyloučení zvýhodnění tradičních zdrojů - je prováděna časová roční

standardizace 
• vyloučení dublování informace - je hodnocen pouze 1 odkaz/server 
• aktualizace informací - pořadí zdrojů je vytvářeno automaticky



Způsob indexování
MeSH

Český MeSH – překlad NLK CZ

Anglický MeSH – NLM USA



Digitool

Možnost dlouhodobého uchování digitálních objektů.
Poskytuje komplexní řešení v celé šířce, tedy v rámci celé
instituce.

http://digitool.cuni.cz/



Popisové standardy

Dublin Core
• Je standard pro metadatový

popis digitálních objektů (včetně
www stránek)

• Záměrem Dublin Core je 
usnadnit vyhledávání
elektronických zdrojů. 

• Obsahuje 16 základních prvků
• Český překlad vytvořila a 

spravuje Masarykova univerzita 

Title Název

Creator Tvůrce

Subject Předmět

Description Popis

Publisher Vydavatel

Contributor Přispěvatel

Date Datum

Type Typ

Format Formát

Identifier Identifikátor

Source Zdroj

Language Jazyk

Relation Vztah

Coverage Pokrytí

Rights Práva

Audience Publikum
V roce 1995 byl organizacemi OCLC (Online Computer Library Center) a NCSA (National Centre for Supercomputer
Applications) uspořádán ve městě Dublin v americkém státě Ohio seminář, na němž více než padesát odborníků různého 
zaměření z univerzit, knihoven a dalších podobných institucí vytvořilo základ metadatového standardu, pojmenovaného 
Dublinské jádro Dublin Core



Shareable Content Object Reference Model (SCORM)

- referenční model pro e-learning
- soubor specifikací a standardů, jejichž hlavním úkolem je, aby 

umožnily provozovat obsah vytvořený v souladu se SCORMem v 
libovolném LMS, který také musí pravidlům SCORM vyhovovat

- model sdílitelných obsahových objektů (SCO – Shareable Content
Object), který umožňuje znovupoužití vzdělávacích materiálů na všech 
SCORM přizpůsobených produktech a platformách

- pro popis výukových objektů SCORM používá manifest - popisný 
soubor v jazyku XML (eXtensible Markup Language). Aplikační profil 
metadat popisujících SCORM objekty má 64 prvků, ale jen malá část z 
nich je povinně vyžadována pro dosažení shody s referenčním 
modelem. 

Popisové standardy

Tento model je vytvářen americkou iniciativou ADL (Advanced Distributed
Learning Initiative) a odvolává se na normy vytvořené konzorcii IEEE a IMS 
learning Technology Standards. 



Propojení do knihovny Casemed
Informační zdroj obsahující obrazové materiály

2 LF: tvorba prostředí pro: vkládání kazuistik z webového rozhraní, editaci a 
indexování podle slovníku MeSH (Medical Subject Headings), zobrazování.
1 LF: tvorba původních kazuistik a expertní posuzování vhodnosti zařazovaných 
materiálů pro výuku

casemed.cuni.cz



Struktura záznamu

náhled obrázku

typ obrázku

české deskriptory MeSH

název

zdroj

popis

anglické deskriptory MeSH

informační balíčekpohlaví a věk



Informační balíček



Prohlížení záznamů



Vkládání záznamů



Zapojení do jednotné vstupní brány

http://www.edubrana.cz/



Využití - Rozvojový projekt MŠMT
Technická podpora
Údržba operačních systémů a jejich profylaxe
Údržba a provoz prostředí Moodle

Zakládání kurzů
Provoz kurzů
Zálohování kurzů

Přechody na nové verze Moodle (1.5.2.)
Počešťování nových verzí
Programátorská podpora

Podpora pro autory kurzů z oblasti technické i pedagogické
Pravidelné konzultační hodiny pro pedagogické aspekty e-learningu
Prezenční kurzy

Zpracování videa
Tvorba prezentace v PowerPointu
Didaktická specifika e-L
Metodika tvorby e-L projektů
Grafické editory
Tvorba webové stránky (základy HTML)
Právní podmínky v oboru DiV a další…

Distanční kurz
Pedagogické aspekty e-learningu

http://dl.cuni.cz/



Počet kurzů na centrálních serverech UK 
podle jednotlivých fakult

Počet kurzů 
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Přírodovědecká fakulta

Rozpracované

      2. lékařská fakulta

Matematicko-fyzikální fakulta

      1. lékařská fakulta

Ústav jazykové a odborné přípravy

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

      Husitská teologická fakulta

Ústav výpočetní techniky - podpora Moodle

      Lékařská fakulta v Plzni

Fakulta humanitních studií

      Katolická teologická fakulta



Absolutní počty přístupů uživatelů v roce 
2004 a 2005
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Využití pro lékařství
Tvorba e-learningových kurzů - model tvorby 
kurzů pro klinické obory

Teoretický úvod
Student vytváří svou „učebnici“ k dané tématice
Aktualizuje informace podle současných znalostí
Je vyzkoušen z teoretické tématiky
Je vyzkoušen z praktického řešení



Děkuji Vám za pozornost
jitka.feberova@lfmotol.cuni.cz
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